De Raad Gooise Meren
Overwegende dat:
de raad op voordracht van een fractie een steunfractielid kan benoemen;
om benoemd te kunnen worden als steunfractielid is thans vereist dat de voorgedragen kandidaat op de kieslijst
voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft gestaan (kieslijstvereiste);
de kieslijst na de gemeenteraadsverkiezingen soms al snel minder actueel is c.q. veroudert;
het daarom gewenst is dat het niet meer vereist is dat steunfractieleden om te kunnen worden benoemd op de
kieslijst moeten hebben gestaan;
de legitimering van steunfractieleden die uitgaat van het kieslijstvereiste zoveel als mogelijk wordt opgenomen in
de voorwaarden voor het benoemen van steunfractieleden;
Het in het kader van deze legitimering gewenst is dat de voordracht voor een steunfractielid de instemming heeft
van het partijbestuur van de politieke partij waartoe de fractie behoort en daarbij ook wordt verklaard dat de
integriteit is beoordeeld (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2017/01/01/handreiking-integriteitstoetsing-kandidatenvoor-decentrale-politieke-partijen);

Het gewenst is dat ook expliciet wordt geregeld dat de raad niet alleen het recht heeft steunfractieleden te
benoemen, maar ook te ontslaan;
Gelet op artikel 16 van de Gemeentewet en artikel 7 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de
Gemeenteraad;

Besluit:
1. artikel 7 lid 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Gemeenteraad te wijzigen conform de
bij dit besluit behorende bijlage 1.
2. de wijziging van genoemd artikel 7 lid 6 treedt in werking op de dag waarop dit besluit is vastgesteld.
3. de wijziging zal worden verwerkt in een integrale versie van het Reglement van orde voor de vergaderingen van
de Gemeenteraad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren,
gehouden op 12 juni 2019.

De griffier,

Mevrouw drs. M.G. Knibbe.

De voorzitter,

drs. H.M.W. ter Heegde.

Bijlage 1 bij raadsbesluit steunfractieleden (vervallen kieslijstvereiste)
Nieuw Artikel 7 lid 6 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad

De raad kan op voordracht van een fractie maximaal 3 steunfractieleden per fractie benoemen. De
artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een
steunfractielid. Voor het doen van de voordracht is de instemming vereist van het bestuur van de
politieke partij waartoe de fractie behoort. Onderdeel van deze instemming moet zijn dat het
partijbestuur verklaart dat de integriteit van het kandidaat-steunfractielid is beoordeeld.
Overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet legt een steunfractielid na benoeming door de raad in
de handen van de voorzitter de eed of belofte af. De raad is bevoegd een steunfractielid te ontslaan.

Bijlage 2 Huidig artikel 7 lid 6 van het reglement van orde voor de
vergaderingen van de gemeenteraad.
De raad kan op voordracht van de fracties maximaal 3 steunfractieleden per fractie benoemen, uit de
personen die op de kieslijst voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben gestaan. De artikelen 10,
11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een steunfractielid.
Overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet legt een steunfractielid na benoeming door de raad in
de handen van de voorzitter de eed of belofte af.

